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ّ
هالة ّأنطوان كرباج تخيم علــى مهرجان المسرح اللبناني
فنون مشهدية

سبع تجارب تبشر بانطالقة جديدة وتراهن على الجمهور
نادين كنعان
انـتـظــر الـلـبـنــانـيــون م ـب ــادرة خــارجـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ــن ح ــاك ــم إم ـ ــارة ال ـشــارقــة
سلطان بــن محمد الـقــاسـمــي ،لتنظيم
م ـ ـهـ ــرجـ ــان وط ـ ـنـ ــي خ ـ ـ ــاص ب ــاملـ ـس ــرح،
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـث ـق ــاف ــي امل ـ ـهـ ـ ّـدد ك ـم ــا غ ـيــره
ف ــي هـ ــذه الـ ـب ــاد .أف ـض ــى االتـ ـف ــاق بني
«ال ـه ـي ـئــة ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـم ـســرح» ووزارة
الثقافة اللبنانية قبل أشهر إلى والدة
«م ـه ــرج ــان ل ـب ـنــان الــوط ـنــي لـلـمـســرح»
الذي يديره املمثل رفيق علي أحمد .كما
ّ
تشكلت لجنة عليا لإلشراف والتنفيذ،
تتألف من مدير عام الشؤون الثقافية
علي الصمد ،وأمني ّ
السر عبيدو باشا،

استبعاد أسماء ونصوص ال تروق
لمعالي الوزير وخليته الرقابية
واألع ـض ــاء :فــائــق حميصي ،وإحـســان
صــادق ،ونعمة بــدوي ،ونقوال دانيال،
وبــديــع أبــو شـقــرا .أمــا لجنة املشاهدة
التي ّ
حددت العروض التي سنشاهدها
بـ ــدءًا م ــن الـلـيـلــة ( )20:00عـلــى خشبة
«م ـس ــرح امل ــدي ـن ــة» ،فـضـ ّـمــت املـســرحـيــة
ّ
علية الـخــالــدي ،واملـخــرج جــاك مــارون،
والصحافي جوزيف طوق.
ّ
املستمرة لغاية العاشر
الــدورة األولــى
من كانون ّ
األول ّ(ديسمبر) ،تحمل اسم
امل ـســرحــي وامل ـم ــث ــل الـلـبـنــانــي أن ـطــوان
ك ــرب ــاج ( 1935ـ راج ـ ــع م ـق ــال ال ـشــاعــر
زاهـ ـ ـ ــي وهـ ـب ــي فـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـح ــة) ،فـيـمــا
ّ
ي ـتــألــف ال ـبــرنــامــج م ــن سـبـعــة ع ــروض
(راج ــع «ال ـبــرنــامــج») مـخـتــارة مــن بني

اإلنـتــاجــات الـتــي احتضنتها املـســارح
اللبنانية فــي األم ــس الـقــريــب ،على أن
تتبعها ندوات ونقاشات.
الـ ـب ــداي ــة س ـت ـك ــون مـ ــع «الـ ـبـ ـح ــر أي ـضــا
يـمــوت» ( )2018ألنـطــوان األشـقــر ،يليه
غـدًا الثالثاء «وه ــم» ( )2018لكارلوس
ش ــاه ــن ،ق ـبــل أن ي ـحــن دور «ال ـب ـيــت»
( 2018ـ األرب ـع ــاء) لـكــارولــن حــاتــم .في
 6ك ــان ــون ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) ال ـحــالــي،
ّ
ّ
تقدم بيتي توتل مسرحيتها «فريزر»
( ،)2017تتبعها باتريسيا نـمــور في
الـيــوم الـتــالــي مــع «شخطة شخطتني»
( ،)2018ثم «حكي رجال» ( 2018ـ )12/8
للينا خوري ،فـ «الجنرال» ( 2016ـ )12/9
لسحر ّ
عساف .أما االحتفال الختامي،
فـسـيـضــم إل ــى جــانــب إعـ ــان الـفــائــزيــن
ع ــرض ــا خ ــاص ــا مـ ــن خـ ـ ــارج امل ـســاب ـقــة
ملسرحية «مأساتي» ( )2018لعصام بو
خالد ،على أن ُت ّ
قسم الجوائز على الفئات
ـراج،
التالية :أفضل تأليف ،وأفضل إخـ ّ
وأفـضــل سينوغرافيا ،وأفـضــل ممثل،
وأفضل ممثلة ،وأفضل تأليف موسيقي
ومؤثرات ،باإلضافة إلى جائزة «الهيئة
العربية للمسرح» ألفضل عملّ .
مهمة
ُ
اخـتـيــار الــراب ـحــن ســتـلـقــى عـلــى عاتق
أرب ــع أعـضــاء «ح ــرص» املنظمون على
أن يكونوا مسؤولي أقسام املسرح في
أرب ــع جــامـعــات لبنانية ،ه ــم :املخرجة
لـيـنــا أب ـيــض م ــن «ال ـجــام ـعــة اللبنانية
األمـيــركـيــة» ،واملـمـثــل وامل ـخــرج ميشال
ج ـبــر م ــن «جــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف»،
ولينا سعادة جبران من «جامعة الروح
ال ـق ــدس» (الـكـسـلـيــك) ،واملـمـثـلــة جوليا
ّ
قصار من «الجامعة اللبنانية» ،برئاسة
الشاعر والصحافي عبده وازن.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،يــوضــح

أنطوان االشقر
ويارا زخور في
«البحر يموت
أيضًا» التي تفتتح
المهرجان الليلة

ّ
رفـيــق علي أحـمــد أن لجنة املشاهدة
ُان ـت ـقــت م ـســرح ـيــات مـحـلـيــة خــالـصــة
َ
أن ـت ـجـ ّـت خ ــال ال ـس ـن ـتــن املــاض ـيــتـ ْـن
وت ـ ــوخ ـ ــت «ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
مـعـ ّـن مــن م ـقـ ّـومــات الـعـمــل املسرحي
ّ
ّ
«غنية
الجدي» ،فجاءت النتيجة باقة
ّ
ومنوعة» لناحية املواضيع (املشاعر
اإلن ـســان ـيــة ـ ـ ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـن ــاس ـ
الـصـعــوبــات والـضـغــوط االجتماعية
ـ ـ ـ س ـي ــاس ــة…) ،واألس ـ ـلـ ــوب ،وال ـن ــوع،
متأرجحة بني الواقع والخيال .لكن َ
لم
ُ
أنطوان كرباج على
أطلق اسم القدير
ّ
الـ ــدورة األولـ ــى؟ «كــنــا نــريــد أن نـكـ ّـرم
ّ
رواد املـ ّســرح اللبناني
فــي االنطالقة ّ
ّ
األح ـي ــاءّ ،غـيــر أن ـنــا فضلنا أال نعلي
السقف ألننا ال نزال في بداية املشوار.
وح ــن اق ـتــرح ـنــا اخ ـت ـيــار اس ــم واح ــد
فقط ،أجمعنا على كرباج الذي لطاملا
يقول علي أحمد،
كان مثلي األعلى»ّ ،
مضيفًا« :باختصار ،إنه من أيقونات
اللبنانية ،وراف ــق مرحلتها
الخشبة
ّ
الــذه ـب ـيــة ،كـمــا أن ــه مـمـثــل تلفزيوني
ً
ومـ ـس ــرح ــي اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،فـ ـض ــا عــن
حضوره االجتماعي ومواقفه البارزة
على مختلف األصعدة».
وعن إطالق مهرجان مسرحي لبناني
فــي ظـ ّـل ت ـ ّ
ـردي وضــع املـســرح العربي
ّ
ع ـمــومــا وامل ـح ـل ــي خ ـص ــوص ــا ،ي ـشــدد
ّ
بطل مسرحية «الجرس» على أن هذا
ال ــواق ــع ه ــو ان ـعــاكــس طـبـيـعــي لـحــال
املنطقة ككل في ظل «تغييب مقصود
للثقافة العربية وكــل ما يمت للعقل
العربي بصلة ...هناك ّ
تعمد لتطييف
وت ـج ـه ـي ــل ش ـع ــوب ـن ــا وإبـ ـع ــاده ــا عــن
تــاري ـخ ـهــا وح ـضــارت ـهــا .ه ــذه ليست
ّنظرية مــؤامــرة ،بل واقــع مـعــاش» .إال
أنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود
ـال من
«شباب يتمتعون بمنسوب عـ ٍ
ال ـطــاقــة وال ـح ـمــاس وال ـش ـغــف للعمل
ّ
على الخشبة وإنتاج الفن ولو باللحم
الـحــي .وه ــذا واض ــح فــي زي ــادة أعــداد

األعمال في السنوات األخيرة ،تزامنًا
مــع تــأسـيــس ف ـض ــاءات مـســرحـيــة في
أطراف بيروت وخارجها ،رغم الغياب
ش ـب ــه الـ ـت ــام لـ ـل ــدول ــة» .وب ـ ـ ــرأي رف ـيــق
ع ـلــي أح ـم ــد ،م ــن امل ـف ـيــد والـ ـض ــروري
م ـس ــان ــدة هـ ــذه ال ـت ـج ــارب ّ
وربـ ـم ــا في
املستقبل دعـمـهــا عــن طــريــق اإلنـتــاج
ّ
أيـ ـض ــا ،م ــؤكـ ـدًا أن ع ـل ــى أه ـ ــل املـهـنــة
«عــدم االنكفاء واالستسالم لإلحباط
واألوض ـ ــاع امل ــزري ــة ال ـحــال ـيــة» ،داعـيــا
ّ
ً
إلى «التحلق حول هذه التجربة ،آمال
ّ
مــن ط ــاب ومـحـ ّـبــي املـســرح املـشــاركــة
في الحدث».
تـبـقــى ه ـن ــاك ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام حــول
معنى ارتباط مهرجان املسرح اللبناني
دورهــا الفعلي
بــوزارة الثقافةً ،علمًا أن ً
مـ ـع ــدوم ،ت ـم ــوي ــا وب ــرم ـج ــة وتـنـظـيـمــا
ورسمًا للسياسات الثقافية .فاألرجح
أن ح ـضــورهــا ه ـنــا يـبـقــى ص ـ َـوري ــا ،إذ
تـشـتــرط الـجـهــة امل ـمــولــة ف ــي مـثــل هــذه
ال ـح ــاالت («الـهـيـئــة الـعــربـيــة للمسرح»
في الشارقة ،هنا) وجود شريك رسمي
لـهــا فــي ل ـب ـنــان .ول ــأس ــف ،ه ــذا يسمح
لـ ـل ــوزارة أن ت ـع ـ ّـوض بـطــريـقــة شـكـلـ ّـيــة
واسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة ،عـ ــن غ ـي ــاب ـه ــا امل ــدي ــد
وتقصيرها وانقطاعها عن دعم اإلنتاج
الـثـقــافــي فــي لـبـنــان ،ولـعــب دورهـ ــا في
خلق فضاءات التفاعل ،وإيصال الثقافة
إلـ ــى ال ـج ـم ـه ــور .وقـ ــد ت ـك ــون الـنـتـيـجــة
الــوحـيــدة لحضورها ال ـصـ َـوري املقحم
في «مهرجان املـســرح» ،هو خـ ّـوة األمر
ال ــواق ــع ،وم ـمــارســة الـكـيــديــة والــرقــابــة،
من خالل استبعاد األسماء واإلبداعات
والنصوص التي ال تروق ملعالي الوزير
ّ
وخليته الرقابية.

«مهرجان لبنان الوطني للمسرح» :بــدءًا من
اليوم لغاية  10كانون ّ
األول ـ  20:00ـ ـ «مسرح
املــدي ـنــة» (ال ـح ـمــرا ـ ـ بـ ـي ــروت) .ال ــدع ــوة عــامــة.
لالستعالم01/753010 :

البرنامج

«البحر يموت أيضًا» ــ أنطوان األشقر

اليوم < س20:00 :
ّ
تتوقف «البحر يـمــوت أيـضــا» ( 60د ـ
إخ ــراج أن ـط ــوان األش ـق ــر) عـنــد الـســاعــة
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن حـ ـي ــاة ل ــورك ــا ( 1898ـ ـ
ّ
 .)1936إنها لحظة حاسمة ومصيرية
قضاها الشاعر اإلسباني قبل اغتياله
على يد الفاشيني في  19آب (أغسطس)
عام  ،1936حني لم يكن عمره يتجاوز
ال ـثــام ـنــة وال ـث ــاث ــن م ــن دون أن ُيـعـثــر
ّ
عـلــى جــثـتــه .انـطــاقــا مــن ه ــذه اللحظة
الـ ـت ــي تـ ـ ــوازي حـ ـي ــاة ال ـش ــاع ــر امل ــول ــود
ف ــي غــرنــاطــة بــأكـمـلـهــا ،يــرســم املـخــرج
واألك ــادي ـم ــي الـلـبـنــانــي س ـيــرة الـشــاعــر
الشهير ومحطات جوهرية من حياته
املطبوعة بالتأثيرات األنــدلـسـ ّـيــة .أنجز
األشـ ـق ــر ال ـع ـمــل تـلـبـيــة ل ـط ـلــب «امل ــرك ــز
الثقافي اإلسباني» (بـيــروت) ،استنادًا
إلى مقاطع مختارة من أربع من أشهر
مسرحيات لوركا ،هي« :بيت بيرناردا
ألبا» ( ،)1936و«عــرس الــدم» (،)1933
و«مــاريــانــا بـيـنـيــدا» ( ،)1927و«يــرمــا»
(.)1934

ً
غدا < س20:00 :

«البيت» ــ كارولين حاتم

«فريزر» ــ بيتي توتل

«شخطة شخطتين» ــ باتريسيا نمور

«حكي رجال» ــ لينا خوري

«الجنرال» ــ سحر ّ
عساف

«مأساتي» ــ عصام بو خالد
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ب ـع ــد «مـ ـ ـج ـ ــزرة» و«بـ ـسـ ـت ــان الـ ـك ــرز»
و«كيف كان العشا؟» ،أبصرت «وهم»
(أداء جـ ــوزيـ ــف زيـ ـت ــون ــي ،سـيــريـنــا
شامي ،كارول الحاج ،ووسام فارس ـ
كتابة إيفان فيريبايف ـ ترجمة /لبننة
جــوزيــف زيتوني) الـنــور هــذه السنة،
ُ
لــتـصـبــح الــراب ـعــة ال ـتــي تـحـمــل توقيع
املمثل واملخرج املسرحي والسينمائي
الـلـبـنــانــي ك ــارل ــوس ش ــاه ــن .يـغــوص
األخير مجددًا في املشاعر اإلنسانية
ً
والعالقات املتشابكة ،متناوال الحب
بــا مــواربــة ،وطــارحــا أسئلة صعبة.
ي ــروي العمل التجريبي قـ ّـصــة أربعة
أشـ ـخ ــاص نـ ــاهـ ــزوا ال ـث ـم ــان ــن (دانـ ــي
وأل ـ ـ ـبـ ـ ــرت وم ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت وسـ ـ ــانـ ـ ــدرا)
تجمعهم صداقة قديمة .باختصار،
يـقـ ّـدم «وه ــم» حكاية أراده ــا صاحب
ال ـ ـنـ ــص األصـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ــروسـ ـ ــي إيـ ـف ــان
ف ـي ــري ـب ــاي ــف ( )1974م ــزيـ ـج ــا مــن
ّ
واملتخيل واملستعاد
املباشر الواقعي
من الذاكرة.

في  ،2007كتبت أرزة خضر مسرحية
«البيت» في لندن ّ
وقدمتها ضمن أسبوع
ّ
املسرحية على مسرح الـ «رويال
القراءات
ّ
كورت» في العام التالي ،ثم في تونس في
 ،2009قبل أن تحط في مهرجان PEN
 World Voices Festivalالنيويوركي
عام  .2010بعدها ،نشر النص في كتب
ُ
عـ ّـدة وترجم إلــى الفرنسية واإلنكليزية
واألملــان ـيــة وع ــرض فــي أملــانـيــا ()2014
ب ــإخ ــراج أك ـس ــل ك ـ ــراوس س ـنــة .2014
وفي بداية العام الحالي ،عــادت «البيت»
بنسخة ّ
مطورة وإخراج جديد (كارولني
َ
حــاتــم) .يحكي العمل قصة أخــتـ ْـن وأخ
يتنازعون على إرث والــدهــم بعد وفــاة
األم .ضمن قالب درام ــي سلس ،يظهر
التفاوت في تركيب الشخصيات ّ
جليًا،
لينشأ صــراع بني العقل والقلب ضمن
أجـ ــواء درامـ ـي ــة ،عــاكـســا وض ــع «الـبـيــت
اللبناني» اليوم« .البيت» من بطولة يارا
أبـ ــو حـ ـي ــدر ،وج ـي ـســي ي ــوس ــف خـلـيــل،
وطارق يعقوب.

ب ـعــدمــا ت ـنــاولــت مــواض ـيــع اجـتـمــاعـيــة
وحـ ـي ــاتـ ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ــأسـ ـل ــوب
ك ــوم ـي ــدي ،ط ــرق ــت امل ـم ـث ـلــة وامل ـخــرجــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي م ـس ــرح ـي ــة «فـ ــريـ ــزر»
ُ
ب ــاب ال ـعــاقــات األس ــري ــة وال ـ ّـغ ــرب ــة بني
أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة الـ ــواحـ ــدة .ت ــول ــت بيتي
كـتــابــة ال ـنــص ،وتـشــاركــت الـبـطــولــة في
ه ــذه الـكــومـيــديــا الــواقـعـيــة مــع هــاغــوب
ديــرغــوغـسـيــان ،وهـشــام خ ـ ّـداج وجــاك
مخباط ،كما تـشــارك عبر «الشاشة»
مجموعة من الوجوه الشابة والجديدة.
ع ــن ف ـك ــرة امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي اسـتـغــرق
ال ـع ـمــل عـلـيـهــا س ـنــة ون ـص ــف ال ـس ـنــة،
ّ
سبق أن قالت توتل ل ـ «األخ ـبــار» إنها
كــانــت فــي طريقها إل ــى الـشــارقــة حني
صـ ــادفـ ــت امـ ـ ـ ــرأة ب ـح ــوزت ـه ــا بـ ـ ـ ـ ّـرادات
ص ـغ ـيــرة ت ـح ــوي ط ـعــامــا تـحـمـلــه إلــى
ابنتها وأحفادها املغتربني« :هذه املرأة
املشابهة لكثيرات ...شعرت ّأن الفريزر
(ال ـثــاجــة) ليست مليئة بــالـطـعــام ،بل
بالحنان والشوق ّ
املكد َس ْي داخلها».

ف ــي ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر)  ،2018ع ــادت
امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــاتــري ـس ـيــا ن ـمــور
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـشـ ـب ــة بـ ـم ــون ــول ــوج م ـت ــرج ــم
للكاتبة الفرنسية ـ االيطالية كارلوتا
ك ـل ـي ــري ـش ــي ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ش ـخ ـطــة
شخطني» (ترجمة وتمثيل باتريسيا
نـمــور ،إخ ــراج نمور وكــالــن برنوتي).
في  ،2013شاهدت نمور مسرحية ce
 soir j’ovuleفي أفينيون الفرنسية،
وأغـ ــرمـ ــت بـ ـه ــا ،وب ـ ـ ــدأت ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
تقديمها على املسرح.
تواجه النساء ضغوطًا اجتماعية
عادةّ ،
هائلة تتعلق بضرورة الزواج واإلنجاب
ونوع الجنني وغيرهاّ .
لكن الكارثة ستقع
حني ال يحصل الحمل ،وهذا هو تحديدًا
جــوهــر ال ـع ــرض .إذ يـتـمـحــور «شخطة
ش ـخ ـطــن» حـ ــول امـ ـ ــرأة ف ــي منتصف
الـثــاثـيـنــات ،مـتـحـ ّـررة ومستقلة ماديًا
وم ـع ـنــويــا ،تـسـتـعــرض مـعــانــاتـهــا على
مختلف املستويات بسبب محاوالتها
ّ
املتكررة لإلنجاب.

م ـن ــذ ان ـطــاق ـت ـهــا ف ــي ّ
األول م ــن آذار
(م ـ ـ ـ ـ ــارس)  ،2018ح ـ ـصـ ــدت «ح ـك ــي
رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال» (إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج لـ ـيـ ـن ــا خ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـ
سـيـنــوغــرافـيــا حـســن ص ــادق) أص ــداء
إيجابية .بعد عشر سنوات على والدة
مسرحية «حكي نسوان»ِ ،تلج خوري
عــالــم ال ــرج ــال ف ــي م ـحــاولــة الكـتـشــاف
أسـ ـ ــرارهـ ـ ــم ،ورغـ ـب ــاتـ ـه ــم ،وأفـ ـك ــاره ــم،
وأوجاعهم ،وهواجسهم ...على املسرح
ً
تلعب دور مخرجة ّ
تعد عمال عن رجال
«يجرؤون على التكلم والتعبير» .هذه
امل ـ ّـرة ،غـ ّـيــرت لينا عادتها ولــم تقتبس
ّ
ال ـن ــص ،إن ـم ــا ت ـعــاونــت ف ــي كـتــابـتــه مع
الجنس اآلخر ،وتحديدًا مع رامي طويل
وفؤاد يمني الذي شارك في التمثيل مع
غـبــريــال ي ـمـ ّـن ،وط ــارق تـمـيــم ،وطــونــي
معلوف ،وجوزف زيتوني .الواقعية هنا
تدفع إلــى تغيير نظرتهم تجاه الرجل
وإع ـ ـ ــادة تـقـيـيــم أول ـئ ــك امل ـح ـي ـطــن بهم
يوميًا؛ باملختصر تشكيل رؤية جديدة
إلى هذا الواقع.

فـ ــي  ،1968ح ـ ـ ــاول الـ ـش ــاع ــر وال ـك ــات ــب
املـ ـس ــرح ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ــراح ـ ــل ع ـص ــام
م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ( 1939ـ ـ ـ ـ  )2006ت ـق ــدي ــم
م ـس ـ ُـرح ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال» ،غـيــر
ّ
أن ـ ـ ـ ــه أرغـ ـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال االس ـ ـ ـ ــم بـ ـ
ّ
«الديكتاتور» .يعد العمل من النصوص
املرجعية في املسرح اللبنانيّ ،
تطرق إلى
ّ
الفرد والسلطة العادلة في ظل االنقالبات
العسكرية التي شهدها العالم العربي في
الستينيات ،وقـ ّـدمــه على املـســرح يومها
قبل أنطوان كرباج وميشال نبعة .ارتأت
املـمـثـلــة واملـخــرجــة سـحــر عـ ّـســاف إحـيــاء
ـرال»،
املسرحية باسمها األصـلــي «الـ
جـنـ ً
مستبدلة أحــد الـبـطـ َـلـ ْـن بــأنـثــىُ ،
ومـجــريــة
بعض الـتـعــديــات على الـقـصــة .شاركت
ّ
عساف في التمثيل ،وساعدت في كتابة
بعض فواصل العمل املليء باالستعارات
والتشبيهات املستقاة من واقعنا .يؤدي
ّ
راف ــي فـغــالــي دور الـحــاكــم امل ــوه ــوم بــأنــه
مـنـقــذ الـبـشــريــة ،فـيـمــا تـلـعــب سـحــر دور
خادمه «سعدون».

خ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار املـ ـس ــابـ ـق ــة ،وقـ ـب ــل ت ــوزي ــع
ال ـجــوائــزُ ،يـخـ ّـصــص املـهــرجــان فــي ليلته
األخـيــرة مساحة ملسرح الــدمــى .منفردة
على الخشبة ،ت ـ ّ
ـؤدي الدمية اإلسفنجية
الهستيرية (تصنيع :وليد دكــروب ـ أداء
ً
وتحريك :رشاد زعيتر) مونولوغًا طويال
وساخرًا ،يحمل في ّ
طياته نقدًا سياسيًا
ّ
واج ـت ـمــاع ـيــا الذعـ ـ ــا .اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى نــص
يمكن وصفه بالسهل املمتنع والعميق،
سعيد ســرحــان وعـصــام بــو خالد
كتبه ّ
الذي تولى اإلخراج ،تستعرض الدمية في
ع ــرض «مــأســاتــي» مـشــاكـلـهــا الصغيرة
مـنـهــا وال ـك ـب ـيــرة ،وتـحـكــي سـيــرتـهــا التي
تتقاطع تفاصيلها مــع مآسينا الفردية
ّ
ّ
و«التقرحات
والعامة ،على شاكلة الغباء
الفكرية» واألحالم الكبيرة املتهاوية أمام
اإلحـبــاط والــواقــع والـظــروف االجتماعية،
ُ
وامل ّ
من دون أن ننسى جدلية ُامل ّ
خير
سير
الفلسفية .بساطة النص ،ترافقها بعض
األكـ ـسـ ـس ــوارات ك ـشــريــط ح ـ ــذاء م ـحـ ّـرك
الدمى والخنجر...

«وهم» ــ كارلوس شاهين

األخ
*
األكبر
زاهي وهبي **

َّ َ
ّ
ٌ
ه ــذا ّرج ــل كـنـبـيــذ األدي ـ ــرة كــلـمــا تـعــتــق
ّ
َ
َ
وتخضرم كلما ازداد سحرًا وتوهجًا،
ِّ
اللبناني أشبه بخمير ٍة
وهو في اإلبداع
ُ
عمل مسرحي،
أي
في
ه
حضور
مباركة،
ٍ ُ ِّ
سينمائيٌ ،إذاعــي أو تلفزيوني يشكل
قيمة ُمضافة له (للعمل) ،وبطاقة عبور
نحو التصفيق قبيل إسدال الستارة أو
إطفاء الشاشة .وجهه َيعلق في الذاكرة،
ُ
وب ـص ـم ــة ص ــوت ــه ال تـ ـمـ ـح ــى ،وع ـي ـن ــاه
عالمتا استفهام دائمتا الشك والسؤال،
ساخر أحيانًاٌ ،
ٌ
ٌ
آسر على
ساحر،
وأداؤه
ٌ
ُ
الـ ـ ــدوام .إن ــه بـبـســاطــة :مـمـثــل ال ينسى
اختصاره وتكثيف
وال يتكرر .ال يمكن
ُ
تجربته في سطور مهما كثرت وطالت.
فالبحر ال ُيمأل بقارورة!
واح ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد م ـ ــن جـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــرواد ال ـط ـل ـي ـعــن
ومؤسسي الحركة املسرحيةِ الحديثةِ
ف ــي ل ـب ـن ــان وال ـ ــوط ـ ـ ِـن الـ ـع ــرب ــي ،ي ـج ـمـ ُـع
ـان ك ُـث ـي ـرًا فــي
بـ ــن أمـ ــريـ ــن ال ي ـج ـت ـم ـع ـ ِ
ـدة وه ـم ــا :ال ـث ـقــافــة العميقة
ق ــام ــةٍ واحـ ـ ُ
وال ـن ـج ــوم ـي ــة الـ ـع ــريـ ـض ــة .فـ ــا ث ـقــاف ـتــه
ّ
املصقولة بنار التجربة جعلته يحلق
ب ـع ـي ـدًا م ــن عـ ـم ــوم الـ ـن ــاس وه ـمــوم ـهــم
وت ـط ـل ـع ــات ـه ــم وم ـش ــاك ـل ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة.
ّ
النشط املشغول
النقابي امللتزم
فـكــان
ِ
بقضايا زمــائــه مــن «أبـنــاء ال ـكــار» ،وال
جماهيريته الـبــاهــرة جعلته يــرمــي ما
فــي جعبته مــن ذخــائــر نفيسة حملها
م ـعــه م ــن ت ـجــرب ـتــه امل ـســرح ـيــة الـغـنـيــة،
بــدءًا من «سطيحة» البيت في ضيعته
ال ـك ـســروان ـيــة زب ــوغ ــا (ق ـض ــاء املـ ــن في
ّ
محافظة جبل لبنان) حيث تشكل الحلم
ّ
جنينًا فــي «لـعـبــة» ل ــأت ــراب وال ـخ ــان،
مرورًا باملسرح الحديث مع رائده منير
أبو دبس وكالسيكيات املسرح العاملي
ً
بمقاربات ورؤى تجريبية ،وصوال إلى
ح ـضــوره املـتـمـيــز فــي م ـســرح األخــويــن
الرحباني ،وما تالها من أعمال عرفت
ن ـجــاحــا شـعـبـيــا الف ـت ــا ك ـمــا ال ـح ــال مــع:
أم ـ ــرك س ـي ــدن ــا ،ب ــرب ــر آغ ـ ــا ،ص ـيــف ٨٤٠
وحكم الرعيان وسواها.
ٌ
نــافــل أن تـكــريــم رائ ــد كــأن ـطــوان كــربــاج
(الـ ــذي أدرك غ ــداة نـكـســة ع ــام  ١٩٦٧أن
ّ
ال ـ ـفـ ــن ال ي ـم ـكــن أن ي ـن ـف ـصــل عـ ــن واقـ ــع
امل ـج ـت ـم ــع وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،فـ ـت ــرك ال ـت ـج ــري ــب
وم ـخ ـت ـب ــره الـ ـح ــدي ــث إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال فــي
ص ـل ــب ال ـع ـم ــل ال ـن ـض ــال ــي) ه ــو ت ـكــريــم
للمسرح نفسه ،وإعادة اعتبار للخشبة
ً
(الذهبية) اللبنانية والعربية متجسدة
ٍّ
مسرحي من قماشة نفيسة نــادرة.
في
ّ
ُي ــذك ــرن ــا حـ ـض ــوره ب ـم ــا ي ـم ـكــن لـلـفـعــل
امل ـ ـسـ ـ ّـرحـ ــي أن يـ ـت ــرك ــه ف ـ ــي م ـت ـفــرج ـيــه
ومـتـلــقـيــه ،وتـحـمـلـنــا ن ـبــرة صــوتــه إلــى
ف ـض ــاءات ال تـسـعـهــا إال س ـمــاء املـســرح
املــرفــوعــة عـلــى أع ـمــدة مــن ع ــرق املـهـنــة،
عــرق املـمـثــل املـتــوتــر امل ـشــدود مـثــل وتــر
الـقــوس لحظة انـطــاق الـسـهــم ،الـنــازف
روح ــه أث ـنــاء ال ـعــرض ،الـبــاحــث كــل مــرة
ع ـ َّـم ــا ي ـج ـع ــل ج ـ ـ ــذوة ال ـ ـنـ ـ ّـص وامل ـن ـص ــة
ّ ً
ّ
متقدة على الــدوام .وكيف لها أل تفعل
ّ
ما دامت جمرة الــروح متقدة رغم رماد
الـحــروب والـخــراب والعمر املــديــد الــذي
جعله صاحبه بــأدواره املختلفة أعمارًا
ُ
ُ
ال ت َع ُّد وال تحصى.
نـكـتــب ع ــن واحـ ــد م ـت ـعــدد ،وع ــن ثــابــت
ٌ
متعدد في
مـتـحـ ّـول .واح ـ ٌـد فــي ت ـفـ ّـرده،

أنطوان كرباج

مــوهـبـتــه ،ثــابـ ٌـت فــي مـبــادئــه والـتــزامــه
ومـ ـهـ ـنـ ـيـ ـت ــه ،ومـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ِّـول فـ ـ ــي أدواره
ّ
وش ـخ ـص ـيــاتــه وأعـ ـم ــال ــه ال ـت ــي تـشــكــل
مـ ــع أع ـ ـمـ ــال نـ ـظ ــرائ ــه ع ـ ـمـ ــارة املـ ـس ــرح
اللبناني املـعــاصــر .وحــن َنــذكــر رعيل
املــؤسـســن ،نــذكــر أعـمــدة رفـ َـعــت سماء
اإلب ـ ـ ــداع ع ــال ـي ــا ،أعـ ـم ــدة م ــن ل ـحــم ودم
وأحــام ورؤى طليعية ّ
سباقة ،حملت
َّ
أكتاف ما كلت
املسرح ومشاغله على
ٍ
وال هــانــت .وأن ـطــوان كــربــاج واح ـ ٌـد من
ً
أبرزها وأجملها ،تـ ُـارة يرتقي ُ بنا إلى
ِّ
األع ــال ــي الـشــاهـقــة امل ـشـ ِـرفــة وامل ـشــرفــة،
وطورًا يغوص بنا إلى أعماق سحيقة
ّ
ثرية كمناجم األملــاس والذهب ،أعماق
أغوارها غير َأبي الفنون
ال يجيد سبر
َّ
جميعها ،وبأيدي ُصناعه امل َه َرة الذين
ومثاله.
هم على صورة كرباج ِ
أن ي ـك ـ ِّـرم م ـهــرجــان امل ـس ــرح الـلـبـنــانــي
ف ــي دورت ـ ـ ــه األول ـ ـ ــى م ـســرح ـي ــا بــرت ـبــةِ
«ال ـ ـكـ ــربـ ــاج» ك ـم ــا يـ ـن ــادي ــه أصـ ــدقـ ــاؤه
وزمـ ـ ــاؤه ،وأن تـحـمــل ه ــذه االنـطــاقــة

ٌ
واحد في ّ
تفرده،
ٌ
متعدد في موهبته،
ٌ
في مبادئه،
ثابت
ِّ
ومتحول في أدواره
وشخصياته وأعماله

التي طال انتظارها اسم الكرباج ،فهذا
يـعـنــي أن امل ـس ــرح ُي ـك ـ ِّـرم ن ـف ـســهُ ،ي ـكـ ِّـرم
املوهبة والشغف والتجربة والخبرة
واملـ ــراس واإلصـ ــرار ومـغــالـبــة الـتــاريــخ
ـان أش ـبــه
وال ـج ـغ ــراف ـي ــا م ـع ــا ف ــي أوط ـ ـ ـ ـ
ً ٍ َّ
بالرمال املتحركةُ ،
وي ِّ
كرم ذاكرة معتقة
في بالد مصابة بمرض فقدان الذاكرة
ح ـي ــال عــامــات ـهــا ال ـف ــارق ــة ومـبــدعـيـهــا
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار الـ ـ ــذيـ ـ ــن تـ ـت ــركـ ـه ــم وحـ ـي ــدي ــن
م ـس ـتــوح ـشــن ع ـل ــى ق ــارع ــة ال ـت ـجــاهــل
وال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــان ،ف ـي ـم ــا ي ـك ـت ـ ُف ــي «حـ ـ ـ ـ ّـراس
ال ــذاك ــرة» الــرس ـم ـيــون (وامل ـف ـت ـ َـرض ــون)
بحفالت االستقبال املضجرة ،وبتقيؤ
ال ـخ ـطــابــات ال ـبــاه ـتــة امل ـك ـتــوبــة بــأقــام
«املستشارين» البائسة.
ت ـك ــري ــم أن ـ ـطـ ــوان كـ ــربـ ــاج ب ـ ـشـ ــارة أم ــل
ورجــاء بأن هذا املهرجان يبدأ مشوار
األل ــف ميل بخطوة تـبــدو طريقها في
ً
لحظة تكريم الكرباج مضاءة بالحب
َ
ّ
والـ ـتـ ـق ــدي ــر لـ ـه ــذا الـ ـع ــل ــم ال ـ ـ ــذي جــســد
عشرات الشخصيات واألدوار ،وحمل
مــن األس ـم ــاء مــا ي ـنــوء بــه رج ــل واح ــد،
َّ
وظ ـ ــل األخ األك ـ ـبـ ــر والـ ـنـ ـج ــم األجـ ـم ــل:
أنطوان كرباج.
ِّ
َُ
* ُســطـ َـرت هــذه الكلمة كافتتاحية للكتيب
الـخــاص بــالــدورة األول ــى ل ـ «مـهــرجــان لبنان
الــوطـنــي لـلـمـســرح» الـتــي تحمل اســم الــرائــد
املـســرحــي أن ـط ــوان ك ــرب ــاج ،ب ـنـ ًـاء عـلــى طلب
من مدير املهرجان الفنان رفيق علي أحمد
وزوج ــة أن ـطــوان كــربــاج الـسـيــدة لــور غريب،
ولـكــن ِلـ ـ «س ـبـ ٍـب م ــا» طــالـهــا مـقــص «الــرقـيــب
الثقافي» قبيل دفعها إلى املطبعة!
** شاعر وإعالمي لبناني

